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Hiidenkiven peruskoulu 2020-2021

• 893 oppilasta

• 1 rehtori ja 1 virka-apulaisrehtori

• Erityisopettajia 10, luokanopettajia 23, aineenopettajia 75

• Kouluvalmentaja

• Kouluavustajia 10

• Siistijät (RTK)

• Ruokapalvelutyöntekijät (Compass Group)

• Kouluisäntä (Sol)

• Terveydenhoitajat 2, kuraattorit 2, koulupsykologit 2



Lukuvuoden painopisteet- Visio2025

• Hyvinvoiva Hiidis
• Vuorovaikutustaitojen tunti 1.-7.lk

• Pitkäkestoista ryhmäytymistä läpi vuoden

• Välitunti- ja iltapäiväkerhoja

• Kouluvalmentajan panos kaikkien oppilaiden tueksi

• Oppilashuollon ja opetushenkilökunnan ennakoiva työskentely luokkien 

kanssa > positiivinen pedagogiikka

• Oppiva Hiidis
• Yleinen ja vahva tuki kaikilla tunneilla käytössä

• Paljon aikuisia – pienemmät ryhmät

• Virtuaalioppimisen hanke RoudMap10 alkaa. VR/AR/ER-oppimisen kokeilu

• Monipuoliset tukijärjestelyt: pienryhmiä, tukiopetusta, läksykerhoja
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Yhteisesti sovittuja käytänteitä oppilaan poissaoloon

• Oppilaan ollessa poissa 1-5 työpäivää, luvan antaa oma 

luokanopettaja/luokanvalvoja Wilmassa

• Oppilaan ollessa poissa 6+ työpäivää, lupa pyydetään rehtorilta Wilmassa

• Oppilaat työskentelevät luokanvalvojan laatimissa ryhmissä 
• RYHMÄPEDAGOGIIKKA

• Opettajat tekevät paljon yhteistyötä oppilaan hyväksi ja ryhmissä on useita 

aikuisia samaan aikaan

• ILMIÖT
• Oppilaalla on kaksi ilmiöjaksoa vuodessa

• 4 x 90min tuntia viikossa ilmiötyöskentelyyn koko jakson ajan
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Poissaoloihin puuttuminen perusopetuksessa

1 pv

• keskustelu 

oppilaan ja 

huoltajan kanssa, 

jos kyseessä 

luvaton tai 

selvittämätön

poissaolo

• vastuuhenkilönä 

luokanopettaja tai 

luokanvalvoja 

~15–20 h

• oppilaan ja huoltajan 

tapaaminen

• pedagoginen tuki 

(yleinen tuki)

• oppilashuollon 

konsultointi

• tarvittaessa 

koulupoissaolomittarin

täyttö yhdessä 

oppilaan ja tämän 

huoltajan kanssa

• vastuuhenkilönä 

luokanopettaja tai 

luokanvalvoja ellei 

sovittu muuta

~15–30 h

• arvioidaan tehostetun tuen 

tarvetta. Jos tarvetta 

ilmenee, laaditaan 

pedagogisen arvion 

pohjalta 

oppimissuunnitelma. Jos 

oppilaalla on jo 

oppimissuunnitelma tai 

HOJKS, kirjataan koulun 

pedagogiset ratkaisut.

• yhteistyö oppilashuollon 

kanssa

• tarvittaessa yksilökohtainen 

oppilashuoltotyö, jolloin 

sovitaan myös 

seurantapalaverin 

ajankohta ja vastuuhenkilö 

oppilaan asioissa

• tarvittaessa otetaan 

kouluterveydenhoito 

mukaan selvittämään 

tilannetta

• koulun ulkopuolisten 

tahojen konsultaatiot ja 

yhteistyö.

~20–50 h

• tarkennetaan aiemmin laadittuja 

suunnitelmia 

(oppimissuunnitelma / HOJKS)

• opettaja/luokanohjaaja/ rehtori 

tai sovitusti oppilashuollon 

työntekijä tekee pyynnön 

sosiaalihuoltolain mukaisen 

palvelutarpeen arvion 

käynnistämiseksi tai 

lastensuojeluilmoituksen 

viimeistään silloin, kun

o huoltajiin on oltu 

yhteydessä

o yhteistyötä oppilashuollon 

kanssa on tehty ja

o luvattomat poissaolot 

ylittävät 50 h

• tukitoimia arvioidaan 

yhteistyössä oppilaan verkoston 

kanssa

• vastuuhenkilönä yksilökohtaisen 

asiantuntijaryhmän 

vastuuhenkilö, luokanopettaja 

tai luokanvalvoja

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yhteisöllisen opiskeluhuollon 
keinoin lisätään oppilaiden 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Sujuva yhteistyö kodin ja 
koulun välillä. 

Oppilaiden läsnäoloa koulussa 
seurataan systemaattisesti ja 
jatkuvasti

Vastuuhenkilöinä opettaja tai 

luokanvalvoja yhteistyössä rehtorin, 

johtoryhmän ja yhteisöllisen 

oppilashuoltoryhmän kanssa.



Koulun oppilashuoltotyö

• Oppilashuoltohenkilökunta
• Terveydenhoitaja

• Roosa-Maria Nivala  050-310 5608
• Anni Ahomies 040-336 0875

• Psykologi
• Ainomaija Laitinen 310 71872/040 180 6481
• Minna Fält 310 71922/050 4013405

• Kuraattori
• Pauli Räisä 310 71883 050 4013338, 5.-9.lk
• Susanna Paakkanen 310 21230   040 8351130, 

1.-4.lk

• Huolen ilmetessä matalalla kynnyksellä yhteys 
työntekijään Wilman kautta



Kiusaamiseen puuttuminen
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Tietoa oppilaan arvioinnista

• 1.8.2020 on opetussuunnitelman Arviointi-luku 6 on uudistunut

• Oppilaan ja hänen huoltajansa on saatava lukuvuoden aikana riittävästi tietoa 

oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. 

• Kaikki oppilaat saavat lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä

• 8.-9.luokkalaiset saavat lisäksi välitodistuksen jouluna

• 1.-7.luokkalaisille pidetään lisäksi osaamiskeskustelu yhdessä huoltajan 

kanssa joulu-tammikuussa
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Kuinka koti voi tukea koulunkäyntiä?
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1. Ole kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä ja tue nuorta tarvittaessa 

kotitehtävissä

2. Ruoki oppimisen iloa ja innostusta myös kotona

3. Suhtaudu uusiin arviointitapoihin avoimesti

4. Kannusta ja kehu myös kotona

5. Jos opettaja kertoo, että nuorella on oppimisvaikeuksia tai haasteita 

koulunkäynnissä, ole tukena ja valmis yhteisyöhön opettajan kanssa

6. Ole kiinnostunut myös koulukavereista

7. Ole aktiivinen, pidä yhteyttä opettajaan ja kysy rohkeasti sinua askarruttavista 

asioista.



Tervetuloa Hiidiksen
vanhempainyhdistykseen!

Kärkinä hyvinvointi ja yhteisöllisyys

• Syyskokous 9.9. klo 18.00

Seuraa FB-sivua ”Hiidenkiven vanhempainyhdistys” FB-

https://www.facebook.com/HiidiksenVanhenpainyhdistys/ tai 

sähköpostitse hiidis.vanh.yhdistys@gmail.com'

Vapaaehtoinen kannatusmaksu 10 euroa/vuosi 

Vanhempainyhdistyksen esittelyvideo

https://www.facebook.com/HiidiksenVanhenpainyhdistys/
mailto:hiidis.vanh.yhdistys@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1MQmj9MsmDgGAqVHBPZ3BwkC_cqgdjqYB/view
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